
 
   
 
 

  

 

LUKUINTOA LAPISSA - 
Koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämishanke 
 
  

KUVAUS 
 

 Toteutetaan vuoden mittaisena 

 Pohjana konkreettinen tiedonhallintataitojen ja lukuharras-
tuksen tukemisen opetussuunnitelma opetusmateriaaleineen 

 Suunnitelman sisältöä avataan kirjastohenkilöstölle maakun-
nan tason koulutustilaisuuksissa. 

 Toteuttajana lasten- ja nuortenkirjallisuuteen perehtynyt pro-
jektityöntekijä, jonka tehtävänä on  

 1) suunnitella ja toteuttaa vinkkauskierros kaikissa 
Lapin kunnissa.  

 2) opastaa kirjastojen henkilökuntaa tablettitietoko-
neen käyttöön.  

 3) suunnitella ja toteuttaa etäyhteyksien avulla työ-
pajoja, jotka tukevat medialukutaitoa ja lukuharras-
tusta.  

 4) suunnitella ja toteuttaa kirjasto- ja opetushenkilös-
tölle yhteinen koulutus hankkeessa syntyneistä ko-
kemuksista. 

 
 
 
 
 

 

 Fyysinen jalkautuminen maakuntaan etäyhteystekniikan, so-
siaalisen median ja uusien välineiden hyödyntämisen ja sovel-
tamisen ohella  

 Ns. tablettisalkun hankkiminen (sis. 10–15 kpl tablet-
tietokoneita) maakunnan pienten kirjastojen uuden tekniikan 
oppimisen ja hyödyntämisen mahdollistajaksi. Hankkeen 
päättymisen jälkeen salkku otetaan maakunnan kirjastojen 
käyttöön. 



 
   
 
 

  

 

TAVOITTEET 
 

 Lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastuksen sekä me-
dialukutaidon edistäminen 

 Kirjastojen ja koulujen yhteistyön vahvistaminen Lapin alueel-
la pitkistä etäisyyksistä ja kirjastojen vähäisestä henkilökun-
tamäärästä huolimatta 

 Etäyhteyksien toimivuuden testaaminen kirjaston ja koulun 
välisessä yhteistyössä, jotta samaa menetelmää voidaan hyö-
dyntää jatkossa muussakin toiminnassa esim. kirjastojen ja 
palvelutalojen tai kirjastojen ja päiväkotien välillä, koulutuk-
sissa jne. 

 Tablettitietokoneet ja niiden mahdollisuuksiin tutustuminen 
kirjastojen henkilökunnalle 

 Uusien toiminnallisten muotojen etsiminen ja toteuttaminen 
kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön 

 

 
TOTEUTUS 
 
1) Vinkkaus 

 Vinkkauskierros 

 Lapin alueen kirjastoihin  

 Fyysisen kontaktin luominen oppilaisiin ja opettajiin 

 Kohteena peruskouluikäiset oppilaat, tarkempi koh-
deryhmä sovitaan erikseen kunkin kunnan kirjaston ja 
opetushenkilöstön toiveiden mukaan 

 Osallistujina yksi tai useampi kirjastoammattilainen 
kussakin kunnassa. Tavoitteena löytää kirjastolle kou-
lusta yhteistyöopettaja, jonka kanssa sovitaan jatko-
toimenpiteistä. 

 Harjoitellaan tablettitietokoneen käyttöä kirjasto-
henkilöstön kanssa. 
 

2)  Työpajat etäyhteydellä 
 Työpajojen toteuttaminen virtuaaliympäristössä etäyhteyksi-

en avulla vinkkauskierroksen jälkeen 

 Yhteistyö projektityötekijän ja kuntien kirjastohenkilöstön se-
kä heidän yhteistyöopettajiensa kesken 
 

 



 
   
 
 

  

 

Työpajakokonaisuudet (4–5 kpl):  

 Tavoitteena lukuharrastuksen edistäminen ja/tai moniluku-
taidon kehittäminen. 

 Kukin kunta voi valita itselleen mieleisen työpajan. Kohde-
ryhmän toiveet huomioidaan myös suunnittelussa.  

 Mahdollisia sisältövaihtoehtoja 
Kirjavinkkauskoulutusta kummioppilaille  

 Oppilaiden vinkkarikoulutuksista hyötyä monel-
le taholle: Oppilaat asiantuntijoiden roolissa. Koulu 
voi hyödyntää omien vinkkareiden asiantuntemusta 
eri ikätasoilla. Oppilasvinkkarit myös kirjaston resurs-
siksi  

Sanataidepajoja kirjaston poistomateriaaleista  

 Luovan ilmaisun kehittäminen, leikittely ja kierrätys 
Lukupiirin perustaminen esim. sosiaaliseen mediaan  

 Mahdollistaa kuntarajat ylittävään yhteistyön 
 

Medialukupiiri  

 Aiheena esim. sarjakuva, pelit tai Internet 
Kirjatrailerit ryhmätyönä 

 Työkaluina tablet-laitteiden valmiit elokuvaohjelmat 
VIE VERKKOON: Mahdollisuus kokemuksien vaihtoon. Perus-
ta nuorten vinkkareiden tai vaikkapa alueen tietyn ikäryhmän 
lukupiiri esim. Facebookiin (sisäisenä ryhmänä). 

 

KATSAUS TAAKSE JA TULEVAAN 
 Tavoite: kunta- ja maakuntatason yhteistyöverkosto, joka voi 

hyödyntää hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä myös jatkossa. 

 Kirjastolaisten ja opettajien yhteinen koulutuspäivä 

 Käsitelyssä hankkeessa saadut kokemukset  

 Mukana mielellään yksi kirjastoammattilainen ja yksi 
opettaja jokaisesta kunnasta  

 Hankekytkökset  

 Rovaniemen kaupunginkirjaston Samassa veneessä 
yhteisillä työkaluilla –hanke (2012–2013) 

 Lukuinto – valtakunnallinen lukutaidon edistämisen 
ohjelma (2012–2015) 

 Koulukirjaston palvelun kehittämishanke, Posion kir-
jasto (2011) 
Tiedonhaun ja kirjaston käytön opetusta pintaa sy-
vemmälle, Kolarin kirjasto (2013)  

 
Kehitys ja toteutus: Lukuintoa Lapissa –hanke, Salla Erho, Tuija Jern-
dahl. Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto, Rova-
niemi. 


